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Sammanfattning 
Bakgrund:   De som lever med hjärtsvikt är en stor patientgrupp i Sverige. 

Tidigare� forskning påvisar att egenvård är viktigt vid en 
kronisk sjukdom. Sjuksköterskans roll är att utbilda och 
informera patienter om egenvårdsåtgärder. Det eftersträvas 
att patienten själv ska känna igen� symtom, tecken och 
försämring för att kunna utföra god egenvård. 

Syfte:   Beskriva erfarenheter av egenvård hos patienter med 
hjärtsvikt utifrån Riegel et al. egenvårdsmodell.  

Metod:   Litteraturöversikten har genomförts utifrån kvalitativ metod 
och�deduktiv ansats. En egenvårdsmodell har använts som 
teori och en kvalitativ analysmodell har använts i 
analysprocessen där 12�vetenskapliga artiklar har granskats.  

Resultat:  Patienter med hjärtsvikt beskrev ett behov av att bland annat 
utforma� strategier, ha ett socialt stöd och uppleva psykiskt 
välbefinnande för att förbättra upplevelsen av egenvård 
uttryckt från egenvårdsmodellens� kategorier self-care 
maintenance, self-care monitoring och self-care 
management.  

Slutsats:  Patienternas anpassning i vardagen, psykiska välbefinnande 
och sociala�samhörighet påverkade egenvård. Sjuksköterskan 
kan utifrån� litteraturöversikten få en ökad förståelse för 
individens upplevelser�vilket förväntas påverka bemötandet 
och utformandet av den�personcentrerade omvårdnaden.  

Nyckelord:  Hjärtsvikt, egenvård, litteraturöversikt, erfarenheter, 
omvårdnad. 

  



 

Summary 
When your heart is failing - the patients experience of self-care. A literature 
review. 
 
Background:  Those living with heart failure are a large patient group in 

 Sweden. Previous research shows that self-care is important  
 when you’re diagnosed with a chronic disease. The nurse's 
role is to educate and inform patients about self-care actions. 
It is strived for the patient himself to recognize symptoms, 
signs and deterioration in order to perform good self-care. 

Purpose:  Describe experiences of self-care in patients with heart failure 
based on Riegel et al. self-care model.  

Method:   The literature review has been conducted using qualitative  
 method and deductive approach. The reference frame used  
as a theory is a self-care model. A qualitative model has been 
used in the analysis process and 12 scientific articles were 
interpreted. 

Results:  People with heart failure described a need to find strategies,  
 have social support and experience mental well-being in  
order to improve the perception of self-care expressed by the 
self-care model categories self-care maintenance, self-care 
monitoring and self-care management. 

Conclusion: The people’s adaptation in everyday life, mental well-being  
and social cohesion affected self-care. Based on the literature 
review, the nurse may gain an increased understanding of the 
individual's experiences that are expected to affect the 
behavior and design of the person-centered nursing. 

Keywords:  Heart failure, self-care, literature review, experiences, 
nursing. 
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Inledning 
I världen idag är hjärt- och kärlsjukdomar klassat som en folkhälsosjukdom 
(Socialstyrelsen, 2017) och en stor ledande orsak till dödlighet (Piepoli et al., 2016). 
Hjärtsvikt är en hjärt- och kärlsjukdom som cirka 200 000 - 250 000 av Sveriges 
befolkning lever med (Hjärt-lungfonden, 2016; Socialstyrelsen, 2015). Det är en stor 
patientgrupp som sjuksköterskan kommer möta överallt inom vården, i såväl 
primärvård (Mårtensson et al., 2009) som inom slutenvård (Socialstyrelsen, 2017). För 
att sjuksköterskan ska få en ökad insikt i patientens situation är det viktigt att denne 
får delge sina erfarenheter. Ett gott partnerskap grundar sig i att lyssna till individens 
upplevelser vilket leder till en ökad förståelse (Ekman et al., 2011). Partnerskapet är 
centralt i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Nicholson, 2014). Hjärtsvikt är ett 
kroniskt tillstånd (Nicholson, 2014) och det krävs god egenvård för att leva med 
sjukdomen (Riegel, Jaarsma & Strömberg, 2012).  
 
Till följd av att hjärtsvikt berör en stor patientgrupp där egenvård utgör en central del 
är det viktigt att få en ökad förståelse för individernas upplevelse för att kunna utföra 
god personcentrerad vård. Saknas förståelse för individens upplevelse kan det bli 
problematiskt att ge det stöd som behövs. Genom att sammanställa befintlig kvalitativ 
forskning till en litteraturöversikt blir kunskapen överskådlig och lättillgänglig.   
 

Bakgrund 
Leva med kronisk sjukdom 
En enhetlig definition av vad en kronisk sjukdom innebär har inte fastställts men ett 
långsamt sjukdomsförlopp med ofta gradvis försämring karakteriserar vanligtvis en 
kronisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2014). Att leva med en eller flera kroniska 
sjukdomar är vanligt vilket cirka 50% av den svenska vuxna befolkningen gör (Riegel 
et al., 2012). I Europa uppskattas mer än 80% av människor över 65 år leva med minst 
en kronisk sjukdom. Multisjuklighet har ökat de senaste åren vilket huvudsakligen 
beror på att dagens befolkning blir äldre (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Känslan av frustration och oro över de symtom som påverkar det dagliga livet kan vara 
en kamp i vardagen för en patient med kronisk sjukdom (Townsend, Wyke & Hunt, 
2006). Förändringar inom sociala roller är ytterligare en faktor som kan skapa en 
känsla av förlust orsakat av de symtom sjukdomen bidrar till. Förmågan att bevara de 
sociala sammanhangen på exempelvis en arbetsplats för de yrkesverksamma 
individerna eller behålla sina familjeroller och leva ett så pass vanligt liv som möjligt 
trots kronisk sjukdom värdesätts högt (Townsend et al., 2006). Individens självkänsla 
gynnas genom ett oförändrat bemötande från omgivningen (Juth, Smyth & Santuzzi, 
2008; Townsend et al., 2006). Det har visat sig att ju lägre självkänsla en patient har 
desto mer behov av socialt stöd krävs. En bristande självkänsla kan också medföra 
svårigheter att hålla vikten stabil, påvisa högre stressnivåer samt ökade besvär med 
symtom (Juth et al., 2008). Hjälpmedel kan ges till patienter med kroniska sjukdomar 
för att lindra symtom, ge stöd eller hjälp i vardagen. Vissa kan se hjälpmedlen som en 
resurs för att underlätta det dagliga livet medan andra ser det som en symbol för 
sjukdom och begränsningar som kan bidra till hotad identitet (Townsend et al., 2006). 
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Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som cirka 2% av den svenska befolkningen lever med, 
framförallt äldre patienter. Av individer som är 80 år och äldre är det cirka 10% som 
lever med hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Hjärtsvikt kännetecknas av en avvikelse i hjärtats struktur som medför att hjärtats 
pumpförmåga är nedsatt och det leder till att hjärtat inte kan skicka ut tillräckligt med 
syre till kroppens vävnad (Ponikowski et al., 2016). Beroende på var avvikelsen är i 
hjärtat leder det till olika typer av hjärtsvikt, det kan exempelvis vara högersidig eller 
vänstersidig, systolisk eller diastolisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt kan vara akut eller kronisk. 
Det akuta tillståndet kan uppkomma vid exempelvis hjärtinfarkt eller hypertoni. Akuta 
episoder kan även uppkomma vid kroniskt tillstånd och kan sedan återgå till en stabil 
hjärtsvikt (Nicholson, 2014; Ponikowski et al., 2016). En del som drabbas av hjärtsvikt 
lever med sjukdomen i flera år, medan andra endast lever några månader efter 
diagnosen ställts. Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som inte går att bota och kommer 
med tiden leda till att patienten går in i ett palliativt skede (Nicholson, 2014).  
 
När hjärtsvikt diagnostiseras är fokus på bakomliggande orsaker som ärftlighet, 
symtom och tidigare hjärtproblem. Identifierandet av orsaken till hjärtsvikt är viktigt 
för att ge rätt behandling. Hypertoni, klaffel, kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt är 
ofta grunden till utvecklandet av hjärtsvikt. Andra sjukdomar eller tillstånd kan orsaka 
eller försämra hjärtsvikt, exempelvis anemi, diabetes, lung- eller njursjukdom. De 
sjukdomarna har liknande symtom som bidrar till att hjärtsvikt försämras och kan 
göra den svår att identifiera (Ponikowski et al., 2016). Multisjuklighet med hjärtsvikt 
och till exempel diabetes är vanligt förekommande. Har patienten kontroll över sin 
diabetes är det en god förutsättning för att hjärtsvikten blir stabil (Nicholson, 2014). 
Några vanliga tecken och symtom att uppmärksamma vid misstanke om hjärtsvikt är 
andfåddhet, ortopné, ödem, minskad tolerans för fysisk aktivitet samt utmattning, 
trötthet och längre tid för återhämtning (Ponikowski et al., 2016; Nicholson, 2014).  
 
Hjärtsvikt klassificeras i New York Heart Association (NYHA) och vilken 
funktionsklass patienten hamnar i styrs av symtomens allvarlighetsgrad samt förmåga 
att utföra fysisk aktivitet. NYHA består av fyra olika funktionsklasser (Nicholson, 2014; 
Ponikowski et al., 2016). Definition av NYHA-funktionsklasser:  

• Funktionsklass I: Patienten lider inte av begränsningar, symtom eller hinder vid 
fysisk aktivitet (Nicholson, 2014). 

• Funktionsklass II: Lätt hjärtsvikt. Patienten upplever inga symtom vid vila men 
större ansträngning kan bidra till utmattning, hjärtklappning eller dyspné 
(Nicholson, 2014).  

• Funktionsklass III: Måttlig eller medelsvår hjärtsvikt. Patienten blir trött, 
andfådd och får lätt symtom som hjärtklappning vid vardagliga sysslor 
(Nicholson, 2014). 

• Funktionsklass IV: Allvarlig eller svår hjärtsvikt. Symtom såsom trötthet, 
utmattning och obehag uppstår redan vid vila (Nicholson, 2014). 

 
Egenvård 
Kärnan i att leva med ett kroniskt sjukdomstillstånd handlar om egenvård (Riegel et 
al., 2012). Egenvård definieras som en process där strävan är att bevara hälsan genom 
behandlingsföljsamhet och övervakning av symtom. Ett gott självförtroende till sina 
egna förmågor är viktigt för att aktivt kunna fatta beslut och vidta åtgärder när symtom 
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upptäcks. Utförandet av egenvård får en positiv effekt av ett högt självförtroende 
(Riegel et al., 2004). Reflektion och beslutsfattande är viktiga delar i utförandet av 
egenvård. Målet är att ha en hög reflektionsnivå som innebär att patienten förstår 
varför åtgärder genomförs samt ha en hög beslutsfattandeförmåga vilket innebär att 
patienten genomför åtgärderna (Riegel et al., 2012).  
 
Egenvård vid hjärtsvikt 
Vid en kronisk sjukdom som hjärtsvikt är egenvård väsentligt. Nedan beskrivs några 
specifika egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt mer ingående. Egenvård är individuellt och 
det krävs att den är anpassningsbar efter patientens egna förmågor, kunskapsnivå och 
livssituation (Riegel et al., 2009).  
 
Kost- och vätskerestriktion 
För patienter som lever med svår hjärtsvikt är vätskeintaget ofta begränsat till 1,5 - 2 
liter per dygn för att undvika viktuppgång som leder till symtom och besvär 
(Ponikowski et al., 2016). När en patient drabbas av hjärtsvikt är det av betydelse att 
patienten lär sig att känna igen symtom som kan uppstå, förstå vad de kan bero på och 
veta hur de ska åtgärda till exempel viktökning eller ödem för att sedan utvärdera 
effekten. Vid viktuppgång orsakad av vätska bör patienten ha kunskap om att öka sin 
diuretikados tillfälligt för att driva ut den överflödiga vätskan. För att en patient ska 
kunna åtgärda symtom som uppstår så snabbt som möjligt är det viktigt att de förstår 
innebörden av att till exempel väga sig dagligen. Patienten bör ha en förståelse för att 
viktuppgång kan bero på vätskeansamling istället för fettmassa. En viktuppgång i 
vätska kan orsaka ödem och dyspné (Riegel et al., 2009). Patienter med hjärtsvikt bör 
inta en hälsosam kost och undvika stora mängder salt för att minska risk för 
vätskeansamling. Rekommenderat maximalt intag är cirka 6 gram salt per dag 
(Ponikowski et al., 2016).  
 
Läkemedelsbehandling 
För att stabilisera hjärtsvikt är behandling med läkemedel en åtgärd (Riegel et al., 
2009). En stor del patienter följer inte de angivelser de mottagit (Moser, Doering & 
Chung, 2005). Patienten måste förstå fördelar med att ta rätt dos vid rätt tid och 
begripa vad läkemedlet har för effekt och biverkningar (Ponikowski et al., 2016). 
Virussjukdomar kan göra hjärtsvikt instabil och att förebygga genom vaccination är en 
viktig egenvårdsåtgärd (Riegel et al., 2009).  
 
Aktivitet och vila 
Fysisk aktivitet har flera positiva effekter för patienter med hjärtsvikt, bland annat 
förbättras syrgasutbytet och blodflödet. Motion har även en positiv psykisk effekt 
(Riegel et al., 2009). När patienten ligger i planläge kan andningen påverkas. För att 
underlätta andningen kan patienten exempelvis höja huvudändan eller sätta sig upp 
(Nicholson, 2014). 
 
Rök- och alkoholrestriktion 
Rökning har en negativ inverkan på hjärtsvikt och rökstopp är en åtgärd för att 
förhindra exacerbation (Ponikowski et al., 2016; Riegel et al., 2009). Nikotin medför 
att kärlen kontraheras och ökar risk för inflammation. Rökstopp minskar risken för 
dödlighet för patienter med hjärtsvikt (Riegel et al., 2009). Begränsad konsumtion av 
alkohol är en egenvårdsåtgärd vid hjärtsvikt (Ponikowski et al., 2016; Riegel et al., 
2009). En långvarig och hög alkoholkonsumtion kan orsaka sjukdom i hjärtat samt ha 
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en negativ påverkan på ejektionsfraktionen (Riegel et al., 2009; Urbano-Márquez & 
Fernández-Solà, 2005).  
 
Sjuksköterskans roll vid egenvård 
Sjuksköterskans uppgift är att utbilda och informera patienter med hjärtsvikt om 
bland annat medicinering, kost och fysisk aktivitet (Albert et al., 2015a). Mottagandet 
av information underlättas om den ges både skriftligt och muntligt (Ponikowski et al., 
2016). Symtom och varningstecken på försämring är också viktigt att informera 
patienten om. Sjuksköterskan eftersträvar att öka patientens egenvårdsförmåga 
genom igenkänning av tecken och symtom (Nicholson, 2014). Flera professioner med 
specialiteter inom olika områden där patienten kan få bättre hjälp bör användas, 
exempelvis vid rökstopp eller alkoholavvänjning. För att främja hanteringen av 
egenvård hos patienten kan familj involveras som extra stöd (Ponikowski et al., 2016).   
 
Ångest (Riegel et al., 2009) och depression (Ponikowski et al., 2016) är vanligt 
förekommande, främst bland patienter med hjärtsjukdom. Depression och ångest är 
symtom som påverkar livskvalitén (Nicholson, 2014). Ångest påverkar förmågan att 
utföra egenvård på grund av nedsatt motivation och vilja, minskad energi samt 
nedsatta kognitiva funktioner (Ponikowski et al., 2016; Riegel et al., 2009). Vid 
depression har det visat sig att svårigheter ökar att följa de rekommendationer som ges 
för att sköta sitt sjukdomstillstånd (Hjelm, Broström, Riegel, Årestedt & Strömberg, 
2015). Oron gör det svårt för patienten att vara mottaglig för den information som ges. 
Det finns verktyg och instrument för sjuksköterskan att ta hjälp av för att mäta ångest, 
då syftet är att kunna göra en bedömning om patienten riskerar att inte kunna sköta 
sin egenvård på grund av ångest (Riegel et al., 2009).  
 
Personcentrerad omvårdnad handlar om att göra patienten delaktig i sin vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Ett personcentrerat förhållningssätt i utförandet av 
vården hos patienter med hjärtsvikt har visat sig ha flera fördelar gällande patientens 
livskvalitet. Personcentrerad omvårdnad har bidragit till en ökad livskvalitet som visat 
sig genom bland annat förbättringar relaterat till patientens egenvård, fysiska och 
psykiska status. Minskade sjukvårdskostnader och förkortad vårdtid är ytterligare 
förbättringsområden (Ulin, Malm & Nygårdh, 2015). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) beskriver vikten av att vården ska bygga på respekt för människans 
värdighet och lika värde samt att vården ska bedrivas på lika villkor för hela 
befolkningen.   
 
Egenvårdsmodell 
Det finns tre kategorier som beskriver vad egenvård innefattar: self-care maintenance, 
self-care monitoring och self-care management, se figur 1. De tre kategorierna är 
centrala för att bibehålla hälsa och underlätta hantering av den kroniska sjukdomen 
(Riegel et al., 2012). 
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Figur 1. Egenvårdmodellens komponenter fritt tolkat från Riegel et al. (2012). 

 
Self-care maintenance handlar om att individen beslutar sig för att upprätthålla 
egenvård vilket innebär att patienten uppvisar ett beteende för att bibehålla sin hälsa, 
förbättra sitt välmående samt underhålla sin fysiska och emotionella status. För de 
som lever med en kronisk sjukdom finns vissa riktlinjer från vårdpersonal gällande till 
exempel kost- och vätskerestriktioner, rökning och stress men också medicinska 
rekommendationer. Det krävs kontinuerlig reflektion, utvärdering och att ständigt 
vara uppmärksam på eventuella förändringar. Följsamhet är en viktig del av self-care 
maintenance. Resultaten av egenvård har visat sig ge bäst effekt om patienten är 
följsam. Vårdpersonalens uppgift är att förklara vilka beteenden som kan förändras 
och som kan leda till god hälsa, patienten måste sen själv acceptera och tolerera de 
förändringar som skulle kunna underlätta vardagen (Riegel et al., 2012).  
 
Self-care monitoring innefattar en systematisk övervakningsprocess av kroppens 
tecken och symtom. Kriterier som är nödvändiga inom self-care monitoring innefattar 
möjlighet att upptäcka specifika ändringar i tillståndet över tid och tillämpa en strategi 
för att känna igen ändringarna. Uppmärksamma sina förändringar är målet med self-
care monitoring. Om förändringar i tecken och symtom upptäcks tidigt samt att 
patienten har en förståelse för allvarlighetsgraden kan åtgärder vidtas innan 
situationen försämras avsevärt. En god förmåga inom self-care monitoring kan bidra 
till en förbättrad kommunikation mellan patient och vårdpersonal vilket gynnar 
samspelet mellan dem samt vårdpersonalens förmåga att utföra en god vård. Self-care 
monitoring binder samman self-care maintenance och self-care management (Riegel 
et al., 2012).  
 
Self-care management innebär hantering av förändringarna i tecken och symtom, 
fastställa samt utvärdera åtgärder. Det handlar om igenkänning av symtom och 
förändringar i kroppen. Patienten behöver besitta kunskap att kunna relatera 
symtomen till sin sjukdom och ha en förmåga att skilja mellan viktiga och mindre 
viktiga symtom i situationen. Aktivt fatta beslut, vidta åtgärder och ha tillräcklig 
kunskap för att kunna vidta relevanta åtgärder krävs. Self-care management innebär 
även att patienten har en förmåga att kunna utvärdera symtom, förändringar och om 
vidtagna åtgärder hade god eller mindre god effekt. Det innebär även att patienten 
behöver kunna avgöra om samma åtgärd bör användas nästa gång symtom uppstår 
eller om det finns behov att ändra något i agerandet (Riegel et al., 2012).  
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Syfte 
Beskriva erfarenheter av egenvård hos patienter med hjärtsvikt utifrån Riegel et al. 
egenvårdsmodell.  
 

Material och metod 
Design 
En litteraturöversikt har genomförts där kvalitativa artiklar har granskats. Vid en 
litteraturöversikt granskas och sammanställs vetenskapliga artiklar för att få en 
överblick av kunskapsläget inom ett specifikt område (Segesten, 2012). Deduktion har 
sin utgångspunkt i en teori eller modell (Forsberg & Wengström, 2013). Resonemang 
och ställningstagande utifrån teorin är avgörande för hur urval och avgränsningar görs 
(Priebe & Landström, 2017). En deduktiv ansats har tillämpats där utgångpunkten var 
Riegel et al. (2012) egenvårdsmodell.  
 
Urval och datainsamling 
Inledningsvis genomfördes frisökningar på enskilda sökord som heart failure, self-
care, patient perspective och experience. Frisökningen gjordes för att få en överblick 
av kunskapsläget, hur mycket forskning som fanns och bygga upp en bas av tänkbara 
sökord. De sökord och ämnesord som ansågs relevanta bildade olika konstellationer 
med hjälp av booleska termer för att se hur de bäst skulle sättas samman till 
huvudsökningen. Sökorden testades i olika sökfält som “fritt”, “titel” eller “abstrakt” 
för att finna artiklar relevanta för litteraturöversikten enligt Östlundh (2012). För att 
söka fakta utifrån ett patientperspektiv har kvalitativa artiklar bearbetats. Genom 
kvalitativ metod studerades den subjektiva upplevelsen av ett fenomen (Forsberg & 
Wengström, 2013; Segesten, 2012). 
 
CINAHL och Medline är databaser grundade på omvårdnad respektive medicinsk 
vetenskap (Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016; Östlundh, 2012) därför användes de till sökning av de vetenskapliga artiklarna. 
För att få rätt definition av vissa sökord användes funktionen MeSH 2017 i Medline 
och CINAHL Headings i CINAHL för att skapa ämnesord. Genom att använda svensk 
MeSH hittades synonyma ämnesord från svenska till engelska som användes i 
sökningen. De använda sökorden var: heart failure, self care, perspective*, view*, 
perception*, experience* och patient* (Bilaga 1). Sökorden eftersträvade att beskriva 
de problem och fenomen som undersöktes (Karlsson, 2017; Östlundh, 2012). 
Trunkering av ord genomfördes då det fanns möjlighet till olika ändelser för att få med 
alla studier som sökordet gav träff i. De booleska termerna AND eller OR användes i 
sökningen för att databasen skulle uppfatta vilka samband mellan de olika sökorden 
som eftersträvades (Östlundh, 2012). De nyckelord som valdes visade studiens metod 
och kontext och har fastställts i slutprocessen av litteraturöversikten (Henricson & 
Mårtensson, 2017). Inklusions- och exklusionskriterier används för att hitta relevanta 
artiklar till litteraturöversikten (Rosén, 2017). De valda inklusionskriterierna var 
artiklar publicerade från år 2008- 2017, skrivna på engelska eller svenska, peer-review 
artiklar, tillgänglig abstract i databasen, ett etiskt godkännande samt kvalitativ eller 
mixad metod. De valda exklusionskriterier var litteraturöversikt och kvantitativa 
studier.   
 
Huvudsökningen redovisas i bilaga 1. Till en början filtrerades sökningen genom att 
endast läsa titlarna i enlighet med Östlund (2012). De som valdes bort vid granskandet 
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av titeln svarade inte mot syftet, beskrevs som litteraturöversikter eller var 
kvantitativa. Abstract granskades och av de som blev kvar genomfördes 
kvalitetsgranskning utifrån Hälsohögskolan i Jönköpings protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (Bilaga 2). Kvalitetsgranskningen 
redovisades genom en sammanställning av resultatartiklarna (Bilaga 3). Efter 
genomförd kvalitetsgranskning kvarstod fem artiklar i Medline och sex artiklar i 
CINAHL vilka användes som resultatartiklar för litteraturöversikten. För att utöka 
sökningen i ett försök att hitta fler artiklar användes ytterligare en databas. Sökningen 
utfördes i Ageline och gav ett fåtal artiklar som ej gick igenom titelgranskningen och 
beslutet att inte gå vidare med eller redovisa denna sökning gjordes.  
 
Huvudsökningen för litteraturöversikten gav inte tillfredsställande antal artiklar till 
följd av att flera hade en kvantitativ ansats eller var litteraturöversikter. 
Sekundärsökningar utfördes genom frisökningar och att granska resultatartiklars 
referenslista vilket resulterade i att ytterligare artiklar inkluderades till 
kvalitetsgranskningsprocessen och en gick vidare till resultatet. Sekundärsökningar 
kan genomföras via relevanta artiklar genom att söka på dess författare, granska 
referenslistor, kombinera nyckelord i nya sökningar, följa citeringar eller genom att 
granska tidsskrifter som behandlar valt ämne. Om huvudsökningen inte utmynnar i 
ett tillräckligt antal resultatartiklar eller det finns behov att utöka sökningen ytterligare 
blir sekundärsökning aktuellt och rekommenderas för att inte gå miste om relevanta 
studier (Östlundh, 2012).  
 
Dataanalys 
Fribergs (2012) analysmodell med fem steg har använts vid genomförandet av 
litteraturöversikten. I enlighet med Fribergs första steg lästes de 12 kvalitetsgranskade 
resultatartiklarna i sin helhet flera gånger för att få en känsla och överblick över 
artikelns innehåll och framförallt var resultatet i fokus. Friberg belyser vikten av att 
läsa med öppenhet, följsamhet och med medvetenhet om att olika typer av kvalitativa 
studier beskrivs på olika sätt. I andra steget var fokus att förstå de enskilda artiklarnas 
resultat med teman och subteman. Ett ständigt ställningstagande till vad som var 
relevant ur resultatet för litteraturöversiktens syfte togs. I steg tre färgmarkerades och 
klipptes allt som svarade mot litteraturöversiktens syfte ut ur de enskilda artiklarnas 
resultat och sammanställdes i ett dokument. En artikelmatris gjordes för att skapa en 
tydlig översikt över de utvalda resultatartiklarna (Bilaga 3). De utklippta delarna ur 
resultaten kopplades sedan samman och jämfördes med varandra i steg fyra. En 
deduktiv ansats användes för att analysera och skapa ett resultat utifrån de tre 
kategorierna beskrivna i egenvårdmodellen. Likheter och skillnader i studiernas 
resultat identifierades och fördes samman under self-care maintenance, self-care 
monitoring och self-care management. Subteman som svarade mot 
litteraturöversiktens syfte skapades under de olika temana. Under analysen av 
artiklarna framkom mycket intressant som inte svarade på syftet, Friberg belyser då 
vikten av att hålla syftet i fokus. I femte steget formulerades en beskrivande text till de 
nya temana vilket bildar litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2012). 
 
Etiska överväganden 
Forskningsetik innebär att värna om och bevara deltagarnas rättigheter, värde, 
självbestämmande, säkerhet samt välbefinnande i studien (Kjellström, 2017; Polit & 
Beck, 2017; SFS, 2003:460). En litteraturstudie behöver inte ett etiskt godkännande 
men kan ändå väcka etiska frågor och medföra svårigheter (Forsberg & Wengström, 
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2013; Kjellström, 2017). Under arbetets gång togs flera beslut som krävde etiska 
överväganden, till exempel val av ämne, frågeställning, genomförande och 
resultatspridning. Ta hänsyn till de etiska frågorna och motivera varför studien bör 
genomföras är väsentligt vilket gjorts kontinuerligt. Bristande språkkunskaper kan 
skapa kränkande eller nedvärderande uppfattningar om människor eller grupper till 
följd av svårigheter att göra korrekta tolkningar av artiklar eller studier skrivna på icke 
modersmål (Kjellström, 2017). Det reflekterades fortlöpande under arbetets gång 
angående språkbrister. Vid granskandet av artiklar som ingår i litteraturöversikten har 
det tydligt framgått att studier och undersökningar har blivit etiskt godkända. I en 
litteraturstudie ska alla resultat publiceras, det är oetiskt av forskaren att bara 
presentera de artiklar som stödjer dennes enskilda åsikt (Forsberg & Wengström, 
2013). Samtliga resultat inkluderades i litteraturöversikten. 
 

Resultat 
Nedan beskrivs erfarenheter av egenvård hos personer med hjärtsvikt utifrån deduktiv 
ansats där temana self-care maintenance, self-care monitoring och self-care 
management med tillhörande subteman presenteras, se figur 2.  
 

 
Figur 2. Översikt av resultatets teman och subteman. 

 
Self-care maintenance 
Informationens betydelse 
Information om egenvård upplevdes av vissa vara lätt att förstå, svårigheten var att 
applicera åtgärderna i vardagen (Albert, Forney, Slifcak & Sorrell, 2015b; Dickson, 
Deatrick & Riegel, 2008; Granger, Sandelowski, Tahshjain, Swedberg & Ekman, 
2009). Många beskrev hur de kände igen symtom men inte visste hur de skulle hantera 
och åtgärda dem (Clark et al., 2009; Dickson, McCarthy & Katz, 2013b; Dickson et al., 
2008; Granger et al., 2009; Walthall, Jenkinson & Boulton, 2016). Kunna reglera, ha 
kontroll på sin kost och begränsa sitt saltintag var svårt i början men blev lättare med 
tiden (Granger et al., 2009; Retrum et al., 2013). Förståelse för hur viktigt det var att 
förebygga symtom saknades hos de patienter som inte trodde att kost och motion hade 
någon betydelse om de bara tog sina läkemedel (Rong, Peng, Yu & Li, 2016). Till följd 
av bristfällig kommunikation i vårdrelationen kunde följsamheten av 
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läkemedelsadministrering minska (Retrum et al., 2013; Rong et al., 2016). Flera 
patienter hade kunskap om att intaget av diuretika eliminerar vätska i kroppen vilket 
minskade symtom (Pratt Hopp, Thornton, Martin & Zalenski, 2012; Walthall et al., 
2016). Andra trodde att diuretika skadar njurarna och tyckte att det störde vardagen 
relaterat till ökad urinmängd (Dickson et al., 2008).  
 
Motivation 
Motivation var en faktor för att utföra egenvård. Genom att skapa tydliga mål och 
delmål som kan uppnås och ge positiva resultat för individen medförde det motivation 
att fortsätta med egenvård (Albert et al., 2015b; Walthall et al., 2016). Flera patienter 
upplevde det ansträngande att utföra egenvård och blev omotiverade när de kände att 
de inte kunde följa ordinationer, restriktioner och råd (Granger et al., 2009). I 
samband med att vara fysiskt aktiv fann en del motivation att fortsätta trots symtom 
för att bevisa för sig själv och andra att det går vara aktiv vid hjärtsvikt (Walthall et al., 
2016). Flera patienter blev motiverade när de saknade förmågan att genomföra något 
som de tidigare gjort. De blev motiverade att följa sina kost- och vätskerestriktioner för 
att minska ödem, underlätta andningen och vara mer aktiva (Rong et al., 2016).  
 
Ointresserade eller nonchalanta attityder i förhållande till egenvård framkom (Albert 
et al., 2015b; Dickson et al., 2008; Rong et al., 2016). Flera uppgav ett ointresse att 
anpassa sig till nya kost-, vätske- och motionsvanor då de upplevde detta som råd och 
att det inte var viktigt för deras hälsotillstånd. Patienter beskrev det viktigt att 
bibehålla sina gamla vanor och rutiner. Ofta uppstod de ointresserade attityderna till 
följd av att patienterna inte kunde hantera krav från omgivningen. Det kändes enklare 
att fortsätta med gamla rutiner än att anpassa livet efter nya (Albert et al., 2015b; Rong 
et al., 2016). Vissa uppgav sig vara för lata för förändringar, de prioriterade annat i livet 
(Albert et al., 2015b).  
 
Begränsning i vardagen 
Flera upplevde att de till följd av sin hjärtsviktsdiagnos blivit begränsade i vardagen 
och i sin förmåga att utföra egenvård för att upprätthålla ett gott liv (Albert et al., 
2015b; Pratt Hopp et al., 2012; Rong et al., 2016; Walthall et al., 2016). Patienter med 
hjärtsvikt beskrev ofta egenvård som svårt (Albert et al., 2015b; Granger et al., 2009). 
Rädsla förekom i samband med att vara fysiskt aktiv vilket ansågs vara en begränsning 
(Albert, et al., 2015b; Dickson et al., 2008; Walthall et al., 2016). Förmågan att vara 
fysiskt aktiv ansågs begränsad eller obefintlig till följd av symtom som trötthet och 
andnöd (Pratt Hopp et al., 2012; Walthall et al., 2016). Deltagare beskrev rädsla för att 
hjärtat inte skulle klara av fysisk ansträngning vilket de trodde kunde leda till 
hjärtinfarkt, försämrade symtom eller döden (Dickson et al., 2008; Albert et al., 
2015b). Det beskrevs rädsla för att inte träna tillräckligt och vad som skulle hända till 
följd av det. Rädslan för att träna och vara fysiskt aktiv ökade till följd av den 
fysiologiska responsen av träning. Ökad hjärtfrekvens och ansträngd andning skapade 
en osäkerhet kring om det var normal respons eller förvärrade symtom (Albert, et al., 
2015b). Andningspåverkan i samband med träning ledde till att vissa undvek alla 
fysiska aktiviteter och blev mer inaktiva än tidigare relaterat till rädsla (Walthall, et al., 
2016).  
 
Anpassning till nya vanor 
Olika känslor till följd av hälsotillståndet påverkade hur patienterna anpassade sig till 
nya vanor (Clark et al., 2009; Dickson et al., 2013b; Pratt Hopp et al., 2012; Rong et 
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al., 2016). Flera patienter beskrev en känsla av sorg vilket bidrog till att de inte hade 
energi att utföra dagliga aktiviteter och egenvård (Dickson et al., 2013b; Pratt Hopp et 
al., 2012). Egenvård och vad det innebär var inte svårt att förstå men däremot 
upplevdes det ofta svårt att genomföra åtgärderna och anpassa dem till sitt liv (Dickson 
et al., 2008; Granger et al., 2009). Rätt dos av läkemedel vid rätt tidpunkt beskrevs 
svårt på grund av olika anledningar exempelvis vid resor (Dickson et al., 2008), 
förvärrade symtom som trötthet, andfåddhet eller psykisk nedstämdhet (Granger et 
al., 2009). Vissa tyckte att deras hälsotillstånd redan var tillräckligt stabilt för att inte 
behöva utföra egenvård medan andra inte tyckte egenvård gav någon effekt (Dickson 
et al., 2008). Flera beskrev stress till följd av egenvård då det medförde förändringar i 
det dagliga livet och att försöka hitta sin nya roll i vardagen (Clark et al., 2009). 
Hjärtsvikt skapade inte stress för alla men att behöva hantera, ta hänsyn till och 
anpassa sig när symtom uppstod upplevdes bidra till stress (Clark et al., 2009; Rong et 
al., 2016). Vissa ansåg att egenvård inte prioriterades då annat i livet upptog deras 
vardag (Albert et al., 2015b; Dickson et al., 2008). En ständig kamp upplevdes när 
patienterna balanserade sina positiva och negativa upplevelser samt erfarenheter för 
att avgöra om egenvården var genomförbar eller ej (Dickson et al., 2008). Deltagare 
beskrev att ju mer oro, ångest och frustration som upplevdes över situationen, desto 
sämre blev de fysiska symtomen. Den mentala hälsan blev därför första prioritering för 
att återfå energi att senare kunna utföra egenvård i sin nya livssituation (Skaperdas et 
al., 2014).   
 
Religionen och kulturens betydelse 
För att klara av egenvård uttryckte patienter sin religiösa tro som ett sätt att få hjälp 
(Dickson et al., 2013a; Dickson et al., 2013b; Pratt Hopp et al., 2012; Rong et al., 2016). 
Livskvalitén beskrevs som viktigare än kostrestriktioner och därför gav de sitt öde till 
en högre makt (Rong et al., 2016). Bön var också av betydelse i beslutandet av intag för 
nya ordinerade läkemedel (Dickson et al., 2013a). De litade på att Gud inte belastade 
dem mer än de klarade av i sitt hälsotillstånd (Pratt Hopp et al., 2012).  
 
Patienter beskrev svårigheter med att kombinera saltrestriktion med kulturella 
preferenser (Dickson et al., 2013a; Rong et al., 2016). Antingen tillförde den salta 
maten en viktig del i kulturens tradition (Rong et al., 2016) eller var kulturen utformad 
att kvinnan skötte matlagningen och därmed hade övriga patienter inte med 
tillagningen att göra (Dickson et al., 2013a). Vissa kulturer ansåg att intaget av 
läkemedel var fullt nödvändigt vilket gynnade följsamheten till egenvård och 
upplevdes stöttande (Dickson et al., 2013a).  
 
Self-care monitoring 
Bevakning av förändringar och symtom 
Till följd av sjukdom, nedsatt fysik och nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter 
beskrevs den psykiska hälsan påverkas negativt. Det psykiska måendet påverkar 
förmågan att bevaka förändringar och symtom (Pratt Hopp et al., 2012; Retrum et al., 
2013; Skaperdas et al., 2014). Känslor som depression, andfåddhet, panik, obehag och 
trötthet uppstod för att de inte förstod vad som hände i kroppen (Dickson et al., 2013b; 
Walthall et al., 2016). För att känna igen symtom krävdes att patienten lyssnade på sin 
kropp (Dickson et al., 2008). Press från omgivningen och från sig själv att utföra 
egenvård beskrevs. Vissa uppfattade press negativt och som ett tvång medan andra 
tyckte det var positivt (Lyngå, Fridlund, Langius-Eklöf & Bohm, 2013). En våg på 
arbetet var en strategi för att komma ihåg att väga sig dagligen vilket gjorde det lättare 
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att övervaka sina symtom (Dickson et al., 2008). Andra skapade en rutin att väga sig 
varje morgon vilket med tiden upplevdes naturligt. Flertalet patienter beskrev oro och 
rädsla att glömma bort egenvårdsåtgärder som daglig vägning. De uttryckte att den 
ständiga oron blev en stressfaktor. I samband med att väga sig var flera deltagare rädda 
för att ställa sig på vågen och upptäckta en försämring i sin hjärtsvikt genom 
viktuppgång vilket innebar vätskeansamling (Lyngå et al., 2013). Till följd av stress 
upplevdes ofta en försämring av symtom vilket ytterligare ökade stressen och skapade 
en ond cirkel (Dickson et al., 2013a).  
 
Sampel med hälso- och sjukvården 
Kommunikationen mellan patient och vårdgivare uppfattades stundtals bristfällig och 
påverkade egenvården (Clark et al., 2009; Lyngå et al., 2013; Rong et al., 2016; 
Skaperdas et al., 2014). Flera upplevde en besvikelse kring vårdgivares attityder och 
misstro gentemot patientens förmåga att övervaka tecken och symtom (Granger et al., 
2009; Retrum et al., 2013). Andra tyckte att det sociala stödet vårdgivare bidrog med 
var tillräckligt vid hjärtsvikt (Clark et al., 2009; Retrum et al., 2013). Vissa patienter 
saknade kommunikation i form av positiv feedback från vårdpersonal angående 
egenvård (Lyngå et al., 2013). Patienter önskade få möjlighet att förmedla sina 
erfarenheter till vårdgivarna kring hur det är att övervaka egenvård vid hjärtsvikt för 
att förbättra kommunikationen (Retrum et al., 2013). Patienter upplevde att 
vårdgivare gav vägledning kring kost- och vätskerestriktioner, dock utan tillräckligt 
kunskap om varför. Missförstånd mellan patient och vårdgivare påverkade 
övervakningen, utförandet samt ställningstagandet till egenvård (Rong et al., 2016).  
 
Self-care management 
Betydelse av strategier 
För att undvika ödem och andra relaterade symtom administrerades diuretika och att 
patienterna visste hur de skulle reglera dosen vid uppkomna symtom var tecken på 
förmåga att utföra egenvård (Dickson et al., 2008; Granger et al., 2009; Pratt Hopp et 
al., 2012; Walthall et al., 2016). Ett icke följsamt beteende ansågs accepterat när 
patienten hade kunskap att reglera exempelvis diuretikadosen för att undvika 
uppkomst av symtom. Anpassning av läkemedelsbehandling beskrevs som en strategi 
för att underlätta vardagen (Dickson et al., 2008). Andfåddhet vid planläge medförde 
en känsla av att kvävas men kunde åtgärdas av en extra tablett diuretika eller genom 
att lägga extra kuddar bakom ryggen för att uppleva att andfåddheten minskar 
(Walthall et al., 2016).   
 
En positiv känsla till egenvård uttrycktes av patienter med hjärtsvikt då de kunde 
känna igen, kontrollera och hantera symtom (Dickson et al., 2008; Lyngå et al., 2013; 
Pratt Hopp et al., 2012). De beskrev att de hade kunskap och vilja att utföra egenvård 
men inte orkade fysiskt (Albert et al., 2015b; Dickson et al., 2008; Granger et al., 
2009). Strategier och rutiner för att motionera medförde en positiv känsla (Albert et 
al., 2015b; Dickson et al., 2008). Inga svårigheter upplevdes om patienterna var 
välmående och hade en strategi för när de skulle ta sina läkemedel (Dickson et al., 
2008; Granger et al., 2009). En del hade kunskap om administrering men vid ökade 
symtom var de för allmänpåverkade att förbereda och administrera dem på egen hand 
(Granger et al., 2009). Flera visade ointresse för att kontinuerligt utföra egenvård men 
ansåg att de hade den kunskap som krävdes för att åtgärda försämring av symtom 
(Albert et al., 2015b; Dickson et al., 2008). Kunskap bidrog till att planera 
egenvårdsåtgärder vid uppkomst av symtom men också för att kunna undvika 
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förvärring av sjukdomen vilket upplevdes positivt och ibland svårt. De som var positiva 
och hade erfarenhet av egenvård klarade av att hantera och vara extra uppmärksamma 
på symtom som uppstod. Strategier utvecklades från erfarenheter och utvärdering av 
uppkomna symtom vilket bidrog till god attityd och förmåga att hantera sin egenvård 
(Dickson et al., 2008).  
 
Vissa saknade kunskap om vilka symtom som var relaterade till hjärtsvikt (Clark et al., 
2009; Pratt Hopp et al., 2012; Dickson et al., 2008), andra förstod inte vad orsaken till 
att symtom uppkom var (Clark et al., 2009; Dickson et al., 2013a; Dickson et al., 2013b; 
Dickson et al., 2008; Rong et al., 2016; Walthall et al., 2016). På grund av okunskap 
kring symtom och hantering förstod de inte allvarlighetsgraden av sitt tillstånd vilket 
bidrog till att det avslutningsvis krävdes akutsjukvård (Clark et al., 2009; Pratt Hopp 
et al., 2012). 
 
Hinder vid hantering  
Känslor relaterat till att känna sig oförmögen att hantera sin sjukdom, egenvård och 
livssituation beskrevs som ilska, frustration (Albert et al., 2015b; Skaperdas et al., 
2014; Walthall et al., 2016), sorg, hjälplöshet och depression (Albert et al., 2015b; Pratt 
Hopp et al., 2012). Depression ansågs vara en av de största orsakerna till att inte utföra 
egenvård (Albert et al., 2015b; Retrum et al., 2013). Den psykiska hälsan påverkade 
förmågan att vara mer aktiv och hantera egenvård (Retrum et al., 2013). Vardagliga 
aktiviteter var en stor ansträngning vilket bidrog till ökad frustration och påverkade 
förmågan att utföra egenvård negativt (Albert et al., 2015b; Skaperdas et al., 2014). 
Humör upplevdes påverka förmågan att underhålla och utföra egenvård. Flera beskrev 
att humöret påverkade bland annat egenvårdsåtgärder som ork till träning, förbereda 
mat enligt restriktioner och följa läkemedelsordinationer (Dickson et al., 2013b).  
 
För att kunna utföra egenvård gällande läkemedel och behandlingar upplevdes stress 
relaterad till ekonomi (Retrum et al., 2013; Rong et al., 2016). Till följd av diagnosen 
hjärtsvikt kunde vissa inte längre arbeta och deras inkomst minskade vilket ledde till 
svårigheter att kunna köpa läkemedel eller utföra behandlingar som ansågs 
nödvändiga. Vissa uppgav att de fick försumma andra räkningar för att ha råd med 
vård och läkemedel. Försäkring var avgörande för fortsatt vård (Retrum et al., 2013). 
Flera patienter var oroade och stressade över att livet med hjärtsvikt innebar höga 
kostnader, både i förlorad arbetstid, läkemedelsinköp och läkarbesök (Rong et al., 
2016). För att följa kostrestriktioner upplevdes en ekonomisk stress eftersom hälsosam 
mat ofta uppgavs kosta mer (Retrum et al., 2013).  
 
Den sociala betydelsen 
För patienter med hjärtsvikt var socialt stöd från familj (Albert et al., 2015b; Granger 
et al., 2009; Retrum et al., 2013; Skaperdas et al., 2014; Dickson et al., 2013a), vänner 
eller andra nära bekantskaper meningsfullt för patientens hantering av egenvård 
(Albert et al., 2015b; Granger et al., 2009; Retrum et al., 2013). Uppmuntran i sin 
egenvård visade sig bidra till ett bättre utfall av sjukdomen (Albert et al., 2015b; 
Dickson, McCarthy, Howe, Schipper & Katz, 2013a; Skaperdas et al., 2014). När vänner 
och familj såg fördelarna med att patienten utförde egenvård vid hjärtsvikt ville de 
stödja sin anhörig. Stödet upplevdes betydelsefullt för patienten (Albert et al., 2015b; 
Skaperdas et al., 2014). Negativa attityder och ett icke meningsfullt stöd från 
omgivningen dominerade över de positiva attityderna (Albert et al., 2015b; Dickson et 
al., 2008). Stigmatisering kring att leva med hjärtsvikt och följa sina 
läkemedelsordinationer var upplevelser som framkom (Dickson et al., 2008). På grund 
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av symtom från hjärtsvikt som trötthet kunde svårigheter upplevas i utförandet av 
egenvård och i sådana situationer hade det sociala stödet en viktig inverkan (Skaperdas 
et al., 2014).  
 
Kost- och vätskerestriktion var egenvårdsåtgärder som skapade hinder i sociala 
tillställningar och bidrog till ett icke följsamt beteende (Dickson et al., 2008; Dickson 
et al., 2013a; Retrum et al., 2013; Rong et al., 2016). En känsla av förlust och frustration 
i sociala sammanhang på grund av hantering av egenvård var en återkommande 
uppfattning hos patienter med hjärtsvikt (Dickson et al., 2008; Rong et al., 2016). Flera 
patienter ansåg sig vara en börda för familjen (Albert et al., 2015b; Rong et al., 2016). 
Kostförändringar i form av minskat saltintag kunde inom familjen visa sig genom 
minskad aptit hos övriga familjemedlemmar (Rong et al., 2016). Intag av diuretika 
samt dess effekt framkallade i sociala sammanhang svårigheter och upplevdes 
utmanande (Dickson et al., 2008; Rong et al., 2016).  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
En litteraturöversikt valdes att genomföras då målet var att sammanställa befintlig 
kunskap för att på ett överskådligt sätt få en helhet av hur patienter med hjärtsvikt 
upplevde egenvård utifrån en modell. En empirisk studie hade kunnat vara tänkbar för 
att fånga individuella upplevelser, men med hjälp av att granska kvalitativa studier 
kunde det ändå möjliggöras. Ett deduktivt synsätt valdes vilket enligt Forsberg och 
Wengström (2013) innebär att granskningen utgick från en vald modell. Modellen 
förtydligade begreppet egenvård och underlättade analysprocessen. 
 
Genom en inledande frisökning ökade förståelsen för ämnets omfattning och aktuellt 
kunskapsläge vilket gav hjälp att avgränsa och välja ämne och syfte för 
litteraturöversikten. Östlundh (2013) belyser att frisökning är ett inledande moment 
för en litteraturöversikt. Databaserna Medline och CINAHL användes till 
artikelsökningen. De har inriktning inom omvårdnad respektive medicinsk vetenskap 
(Willman et al., 2016), vilket ansågs vara relevant. Eftersom litteraturöversiktens 
trovärdighet ökar då studien baseras på flertalet databaser (Willman et al., 2016) 
gjordes sökningen också i Ageline. Dock gav AgeLine inte ett tillfredsställande 
träffresultat. Två databaser kvarstod vilket bedömdes vara tillförlitligt. En tydligt 
redovisad artikelsökning som läsaren kan följa och kontrollera ökar trovärdigheten i 
studien (Bilaga 1) (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Urvalet som gjordes inkluderade alla individer med hjärtsvikt oberoende av vilken 
NYHA-klassificering, ålder eller kön studierna forskat inom. En bred förståelse och 
insikt i alla patienters upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt eftersträvades och därav 
gjordes detta urval. Resultatet kunde blivit annorlunda om ett mer begränsat urval 
hade gjorts men det ansågs vara en styrka att inkludera en så stor målgrupp som 
möjligt. Begränsning gällande kön och ålder i litteraturöversikten ansågs inte av 
betydelse. Eftersom symtom skiljer sig mellan NYHA klass I och NYHA klass IV 
(Nicholson, 2014) kan upplevelsen av egenvård vid hjärtsvikt eventuellt skilja sig 
mellan dem, allas upplevelser eftersträvades därför gjordes ingen begränsning från 
klasserna.  
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De artiklar som användes var peer reviewed. Trovärdigheten i litteraturöversikten ökar 
genom att enbart använda artiklar som är peer reviewed (Henricson, 2017). Artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska eller svenska då de språken behärskades. Lexikon och 
uppslagsverk i olika former användes för att översätta det engelska språket på grund 
av att det inte var modersmålet som användes. Språkliga utmaningar kan uppstå vid 
tolkningar av artiklar skrivna på icke modersmål (Östlundh, 2012). Misstolkningar 
eller avsaknad av ett svenskt ords motsvarighet kunde skapa svårigheter och ge 
påverkan på resultatets utgång. Detta var en diskussion som ständigt återkom under 
utformandet av litteraturöversikten. Studiernas etiska godkännande var ytterligare ett 
inklusionskriterie som nyttjades vilket ökade littersturöversiktens kvalitet.  
 
Ett stort antal artiklar exkluderades vid granskning av abstract eller vid 
kvalitetsgranskning då de var av kvantitativ ansats. Många använde sig av ett 
instrument eller index för att kunna mäta egenvård vilket gjorde det svårt att fånga den 
enskilda individens upplevelse då de studierna beskrev upplevelser mer generellt 
utifrån en stor målgrupp. Vissa artiklar hade en mixad metod, då användes den 
kvalitativa delen till resultatet. Risk finns när endast den kvalitativa delen används att 
något av betydelse för artikeln går förlorat i den kvantitativa delen därför lästes hela 
artikeln för att förstå helheten. När kvalitetsgranskningen gjorts var det 11 artiklar kvar 
som svarade mot syftet. För att öka trovärdigheten och få ett bredare spektrum gjordes 
en sekundärsökning som resulterade i ytterligare en artikel som svarade mot syftet. 
Den kvalitetsgranskades och användes sedan till litteraturöversiktens resultat. 
 
I analysen av artiklarna genomfördes en process att plocka ut delar ur studiens resultat 
och sedan sätta samman dessa fristående delar till en ny helhetsbild som Friberg 
(2012) beskriver i sin analysmodell. För att genomföra en analys finns flera modeller 
att följa. Inledningsvis granskades Polit och Becks nio-stegs-modell (2017) i ett försök 
att utgå från den. De nio stegen var svåra att förstå och integrera i arbetets gång på 
grund av deras omfång samt att de var utformade på engelska. Ett beslut att byta 
modell gjordes. Valet blev då att följa Fribergs femstegsmodell i analysprocessen. De 
fem stegen var tydliga, förståeliga, hanterbara och gav hjälp att beskriva arbetets 
analys på ett tydligt sätt för framtida läsare. Tydlighet i beskrivningen av processen 
ökar bekräftelsebarhet av litteraturöversikten (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
Resultatartiklarna färgkodades utifrån Riegel et al. (2012) egenvårdsmodell. Modellen 
valdes då den beskriver hur de upprätthåller, övervakar och hanterar egenvård genom 
begreppen self-care maintenance, self-care monitoring och self-care management. 
Begreppet egenvård beskrevs enligt Riegel et al. (2012) i bakgrunden. Pålitligheten 
ökar med en väl beskriven teori eller ett begrepp då läsaren får en förståelse för vad 
som legat till grund för tolkningen av upplevelserna (Forsberg & Wengström, 2013). 
Förförståelse kan omedvetet påverka tolkningen under granskningen. För att öka 
trovärdigheten på litteraturöversikten ska förförståelsen beskrivas genom att ange det 
aktuella kunskapsläget inom valt område enligt Östlundh (2012), vilket har gjorts.  
 
För att öka pålitligheten kvalitetesgranskades varje enskild artikel av samtliga tre 
skribenter med hjälp av granskningsprotokollet från avdelning för omvårdnad på 
Jönköping University (Bilaga 2). Kvalitetsgranskningar av resultatartiklarna 
genomfördes vilket enligt Henricson (2017) bidrog till ökad tillförlitlighet. Vissa 
artiklar uppfyllde sju av åtta kriterier i granskningsprotokollet vilket det har 
reflekterats kring men de artiklarna har ansetts haft tillräckligt hög kvalitet för att vara 
del av resultatet. I de artiklarna som uppfyllde sju av åtta kriterier i 
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granskningsprotokollet saknades en tydlig diskussion relaterat till 
kvalitetssäkringsbegrepp som tillförlitlighet och trovärdighet. Friberg (2012) belyser 
att när artiklar kvalitetgranskas är ett kritiskt förhållningssätt fördelaktigt då det leder 
till ökad trovärdighet av litteraturöversikten. Under kvalitetsgranskningen var ett 
kritiskt förhållningssätt ständigt tillämpat. Litteraturöversikten har fortlöpande 
granskats flertal gånger av både handledare och kurskamrater vid olika 
handledarträffar vilket också bidrar till ökad trovärdighet och tillförlitlighet enligt 
Henricson (2017).  
 
I artiklar som gick vidare efter kvalitetsgranskningen var studierna gjorda i USA, 
Kanada, Sverige, Kina och Storbritannien. Omfattningen av artiklar från olika kulturer 
ökade förståelsen för olika sätt att hantera egenvård. Spridningen över hela världen 
ökar förståelsen (Henricson, 2017). Endast en artikel från resultatet är gjord i Sverige 
vilket hade önskats vara fler för att öka överförbarheten till svensk hälso- och sjukvård. 
Mårtensson och Fridlund (2017) menar att flertalet svenska artiklar ger en ökad 
överförbarhet i svensk sjukvård. Spridningen över hela världen ansågs vara fördelaktig 
då ett brett kulturellt spektrum bidrog till ett utökat internationellt perspektiv.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt måste anpassa sin vardag efter de fått 
diagnosen vilket påverkade self-care maintenance, self-care monitoring och self-care 
management. Patienter upplevde ångest, stress, oro och frustration över sitt 
sjukdomstillstånd, vilket i sin tur bidrog till att fysiska symtom uppstod. Townsend et 
al. (2006) belyser att patienter som lever med en kronisk sjukdom känner oro och 
frustration för symtom som kan uppstå och förändra vardagen. Samtidigt som Falk, 
Wahn och Lidell (2007) förklarar vikten av att hitta nya sätt att göra det som kroppen 
inte längre klarar av men fortfarande anser underhållande, vilket är ett sätt att 
bibehålla sin emotionella hälsa och välmående. Resultatet visade även att kunskap att 
till exempel styra läkemedelsbehandling och ha strategier eller skaffa sig specifika 
vanor bidrog till följsamhet i egenvården. Östman, Ung och Falk (2015) beskriver på 
ett liknande sätt hur strategier att hantera symtom underlättade i vardagen, att 
regelbundet söka efter ny kunskap, information och byta erfarenheter med andra var 
positivt. Anpassning till läkemedelsbehandling för symtom i sitt vardagliga liv beskrevs 
för att undvika hinder i vardagen och skapa frihet att ta självständiga beslut (Östman 
et al., 2015). Riegel et al. (2012) menar i egenvårdsmodellen att det krävs reflektion 
samt att uppmärksamma förändringar i kroppen för att kunna hantera tecken och 
symtom som kan uppstå. Det krävs viss kunskap om symtom och förståelse för 
läkemedlets effekt för att kunna reflektera, övervaka, hantera och utvärdera. 
Exkluderas någon av delarna blir det svårt att få en följsamhet i egenvården. Norberg, 
Löfgren, Boman och Brännström (2014) beskriver hur patienter lärt sig hantera och ha 
strategier då till exempel andfåddhet, hjärtklappning eller ilska uppstår genom att ta 
en paus eller lägga om aktiviteten så de klarar av den. Men även om strategier finns 
kan ångest ta över och en annars vardaglig aktivitet utesluts (Norberg et al., 2014). 
Townsend et al. (2006) belyser att strategier är fördelaktigt vid egenvård. I resultatet 
har icke följsamhet visat sig bidra till att patienter får psykiskt eller emotionellt 
negativa symtom, försämrade fysiska symtom och tvingas söka akutsjukvård. Moser et 
al. (2005) belyser att bidragande faktorer som leder till att patienter med hjärtsvikt blir 
återinlagda på sjukhus är bland annat att de inte förstår eller har kunskap om 
läkemedel.  
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Resultatet visade att olika känslotillstånd och psykiskt mående påverkade individens 
upplevelse av egenvård. Det framkom i resultatet att psykiska faktorer framförallt 
påverkade self-care maintenance och self-care management. Utifrån skribenternas 
resonemang i diskussionen visade det sig dock att patientens psykiska status 
påverkade alla tre komponenter av egenvård. Riegel et al. (2009) beskriver att ångest 
och depression är vanligt förekommande hos patienter med hjärtsvikt och att det kan 
leda till nedsatt ork och motivation. Det kan förklara varför ångest, oro och depression 
i resultatet var starkt förknippat med låg följsamhet i self-care maintenance och self-
care management. Depression och ångest har en negativ inverkan på egenvård 
(Ponikowski et al., 2016; Riegel et al., 2009) och även om patienten har hög kunskap 
om egenvård blir utförandet inte tillfredsställande (Hwang, Moser & Dracup, 2014). 
Indirekt bidrog depression till bristande egenvård på grund av ett försämrat 
självförtroende (Chang, Wu, Chiang & Tsai, 2017). Flera studier beskriver hur det finns 
ett samband mellan självförtroende och egenvård, framförallt self-care management 
(Grafton, Bassett & Cohn, 2017; Juth et al., 2008; Riegel et al., 2004, 2009). Riegel et 
al. (2012) beskriver att begreppen handlar om individens förmåga att ta beslut, 
hantera, övervaka och utvärdera symtom. Vid nedsatt psykiskt välbefinnande minskar 
alltså förmågan till tillfredsställande egenvård. Resultatet visade att upplevelsen av 
rädsla relaterades till self-care maintenance, self-care monitoring och self-care 
management. Macabasco-O’Connell, Crawford, Stotts, Stewart och Froelicher (2008) 
har studerat egenvårdsbeteendet hos patienter med hjärtsvikt. De beskriver bland 
annat hur patienterna upplevde oro och rädsla till följd av otillräcklig kunskap, 
försämring av sjukdomstillstånd och vid uppkomst av symtom (Macabasco-O’Conell 
et al., 2008). Flera upplevde att ekonomin blev ett hinder för dem att kunna fullfölja 
egenvård (Macabasco-O’Connell et al., 2008; Årestedt, Saveman, Johansson & 
Blomqvist, 2013). Likaså visade resultatet i litteraturöversikten att ekonomiska 
bekymmer skapade en stress som påverkade utförandet av egenvård. 
 
Resultatet visade att sociala relationer och stödet från familj och vänner var av 
betydelse för erfarenheten av egenvård. Årestedt et al. (2013) beskriver att ju större 
socialt stöd en individ har desto högre hälsorelaterad livskvalitet skattas. Likaså 
beskriver Townsend et al. (2006) att patienter med kronisk sjukdom värdesätter att 
kunna bevara de sociala sammanhangen som finns kring patienten. Cameron, Rhodes, 
Ski och Thompson (2015) menar att anhörigvårdare kunde märka om patientens 
känslomässiga välbefinnande ökade vid stöd från familj. Patientens engagemang för 
egenvård förbättrades dessutom vid socialt stöd vilket gav en positiv inverkan för ökad 
motivation (Cameron et al., 2015). Maeda, Shen, Schwarz, Farrell och Mallon (2011) 
menar också att socialt stöd var av betydelse gällande följsamheten av behandling vid 
hjärtsvikt samt tilltron till sin egen förmåga att utföra egenvård. Resultatet visade att 
vårdpersonalens attityder, sampel och ömsesidiga kommunikation var av betydelse för 
patienten. En bristande kommunikation mellan patient och vårdpersonal påverkade 
upplevelsen av egenvård vilket även Östman et al. (2015) beskriver skapade en känsla 
av frustration och maktlöshet hos patienten. De önskade bli behandlade på ett annat 
sätt än de blev för att känna sig värdefulla och sedda. Förväntningarna mellan patient 
och hälso- och sjukvården skiljde sig åt (Östman et al., 2015). Anhörigvårdare ansåg 
att stöd från vårdpersonalen var en viktig faktor för att motivera patienterna till att 
utföra sin egenvård (Cameron et al., 2015). Om tillämpandet av ett personcentrerat 
förhållningssätt hade använts hos sjuksköterskan kunde patientens livskvalitet 
förbättras och visat förbättringar inom patientens egenvårdsförmåga och välmående 
(Ulin et al., 2015). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) bygger sjuksköterskans 
arbete på öppenhet och respekt för patientens hälsa och ohälsa. Ett gott partnerskap 
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eftersträvas för att ge en god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vikten 
av god kommunikation och samspel mellan patient och vårdpersonal är av betydelse 
enligt resultatet. Det i sin tur ger en förhoppning om att self-care maintenance, self-
care monitoring samt self-care management förbättras och ger en bättre upplevelse av 
egenvård. Riegel et al. (2009) beskriver specifika åtgärder vid hjärtsvikt. Resultatet 
inkluderar studier relaterat till de flesta av dessa åtgärder men saknar studier relaterat 
till hur patienter upplever rök- och alkoholrestriktioner. Rökstopp och begränsad 
alkoholkonsumtion anses vara viktiga åtgärder vid hjärtsvikt (Ponikowski et al., 2016; 
Riegel et al., 2009). Varför resultatet inte visar patienters erfarenhet av dessa åtgärder 
kan tänkas bero på att det upplevs känsligt att prata om och att patienter därför 
medvetet undviker att prata om det.  
 

Slutsatser 
Patienter med hjärtsvikt upplever att de behöver anpassa sig till en ny vardag. De har 
stor nytta av socialt stöd från familj och närstående men också från vårdpersonal. 
Psykisk status påverkar egenvården. Genom att bland annat utforma strategier, ha ett 
socialt stöd och uppleva psykiskt välbefinnande förbättrade patientens self-care 
maintenance, self-care monitoring och self-care management.  
 
Sjuksköterskor kommer möta patienter med hjärtsvikt då det är en stor patientgrupp 
inom sjukvården. En ökad förståelse för hur patienter upplever egenvård har betydelse 
för bemötandet och möjligheten att kunna arbeta personcentrerat. 
Litteraturöversikten har bidragit till ökad kunskap och förståelse som kommer spegla 
sig i bemötandet och skapa en trygghet för patienten. Litteraturöversikten bygger på 
studier genomförda i olika länder. Sjukvården skiljer sig mellan länderna relaterat till 
exempelvis ekonomi och kultur. Det kan bli svårt att tillämpa vissa delar av 
litteraturöversiktens resultat i svensk sjukvård på grund av olikheterna. I Sverige har 
alla rätt till vård på lika villkor oavsett kulturella eller ekonomiska skillnader.  
 
Det finns mycket forskning kring egenvård relaterat till hjärtsvikt men en stor del av 
forskningen som framkom hade en kvantitativ ansats. Vidare bör därför mer fokus vara 
på kvalitativ forskning för att öka förståelsen för enskilda patienters upplevelser.  
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förmågan att hantera 
sin egenvård. Fyra 
teman framställdes: 

Del 1: 4/4 
 
Del 2: 8/8 
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 god vård är personlig 
och lyhörd, att finna 
en förespråkare inom 
systemet förbättrar 
patientens 
upplevelse, 
egenvårdshantering 
är inte en individuell 
aktivitet, psykiska 
hälsobekymmer kan 
försvåra 
egenvårdshanteringe
n.  

Vaughan 
Dickson, V., 
McCarthy, 
M. M., 
Howe, A., 
Schipper, 
J., & Katz, 
S. M.  
 

2013 
 
USA 
 
MEDLINE 

Sociocultural 
Influences on 
Heart Failure 
Self-care 
Among an 
Ethnic 
Minority 
Black 
Population  

Att beskriva 
egenvård och hur 
sociokultur 
påverkar i en etnisk 
minoritet av 
mörkhyad 
befolkning med 
hjärtsvikt 

Mixad metod: 
semistruktur
erade 
intervjuer, 
den 
kvalitativa 
delen 
användes 

18 män 
12 kvinnor 
 
Medelålder: 59 
år 
 

Av kulturella skäl är 
det svårt att hålla 
saltrestriktioner vid 
hjärtsvikt. För många 
är kosten en del av 
den etniska 
identiteten. Det finns 
normer kring 
matlagning och mat 
vid deltagande i 
sociala sammanhang 
som gör det svårt att 
anpassa sig till 
restriktioner. Att den 
mat som 
rekommenderades 
inte smakade bra var 
också ett hinder.  

Del 1: 4/4 
 
Del 2: 8/8 

Walthall, 
H., 
Jenkinson, 
C., & 
Boulton, M.  

2016 
 
Storbritannien 
 
CINAHL  

Living with 
breathlessnes
s in chronic 
heart failure: 

Att undersöka hur 
patienterna själva 
beskriver sina 
andningssvårighete
r, hur andfåddhet 

Kvalitativ 
metod: 
semistruktur
erade 
intervjuer 

15 män 
10 kvinnor 
 
53-86 år 

Patienter med 
hjärtsvikt beskriver 
andfåddhet och hur 
det påverkar deras 
vardag. Deltagarna 

Del 1: 4/4 
 
Del 2: 8/8 
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 a qualitative 
study 

påverkar deras 
dagliga liv och hur 
de anpassar sig till 
och hanterar det 
 

beskrev hur de 
upplever symtom och 
hur de lärt sig att de 
ska hantera dem 
samt vilka känslor 
som uppstår i 
samband med 
symtom. 

 


